
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 5 a 12 de Outubro de 2014 

5 de Outubro – XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Distribuição da Sagrada Comunhão aos doentes das Matas 
Ofertório para o Dia Anual da Diocese de Leiria-Fátima (nas Matas - próximo domingo) 

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO DAS MATAS 

MISSAS  08H30 – Espite  

DO DIA 10H00 – Vesparia (atenção ao horário) +  14H00 – Missa Solene 

da Festa e Procissão 

Nas Matas 18H30 – Cerimónia de entrega da bandeira aos novos festeiros 
 

Segunda-feira –6 de Outubro 

Em Fátima: 10H30 – Recolecção do Clero 
 

Terça-feira – 7 de Outubro – Nossa senhora do Rosário 

Em Espite: 17H00 às 19H00 – Cartório Paroquial + Cumieira 19H30 – Missa 

Em Espite: 21H15 – Reunião para os pais do 4º e 5º anos da catequese – ano anterior 
 

Quarta-feira – 8 de Outubro 

Nas Matas: 17H00 – Cartório Paroquial       +    Na Freiria 19H30 – Missa     

Espite: 21H15 – Reunião para os pais do 8º ano da catequese – do ano anterior 
 

Quinta-feira – 09 de Outubro 

Em Espite: 15H00 – Missa e Convívio no Lar 

       17H00 – Adoração ao Santíssimo  + 18H00/20H00 – Direcção Espiritual 
 

Sexta-Feira – 10 de Outubro 

Matas: 18H30 – Adoração do Santíssimo Sacramento  +    19H30 – Missa 

Em Espite: 21H00 – Reunião para pais do 1º, 2º e 3º anos da catequese do ano aterior) 

Em Espite  21H30 – Reunião do grupo de evangelização 
 

Sábado – 11 de Outubro 

Em Espite: 18H00 – Início da Catequese  

                  19H15 – Missa Vespertina (com o compromisso dos catequistas)   
 

12 de Outubro – XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Distribuição da Sagrada Comunhão aos doentes de Espite 

MISSAS  08H30 – Espite  + 10H00 – Matas (Com o Baptismo do Rodrigo) 

DO DIA 10H45 – Cumieira    + 11H30 – Vesparia 
 

ASSEMBLEIA DIOCESANA realiza-se neste dia 5 de Outubro, Domingo, na Sé 

de Leiria, assinalando o início oficial do Ano Pastoral. Dirige-se sobretudo ao clero, 

catequistas, membros de movimentos e serviços das paróquias. O programa é o 

seguinte: 16h00 – saudação do Senhor Bispo e oração, seguindo-se uma conferência 

da jornalista Laurinda Alves sobre a missão da família hoje; 18H30 – Santa Missa. 

 

 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

XXVII Domingo do tempo comum    5 de Outubro de 2014 – Ano 1 – nº 4 

Periodicidade: Quinzenal                     Edição: 400 ex. 

 

Is 5,1-7 

“A Vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel”. 
 

Filip 4, 6-9 

“Não vos inquieteis com coisa alguma. (…) Apresentai os vossos pedidos 

diante de Deus, com orações, súplicas e acções de graças”. 
 

Mt 21,33-43 

“Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do 

povo: «Ouvi outra parábola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, 

cercou-a com uma sebe, cavou nela um lugar e levantou uma torre; depois, 

arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das 

colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receberem os frutos. Os 

vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram 

outro, e a outro apedrejaram-no». 
 

Todos são convidados para a Igreja 

 

Não foi difícil aos ouvintes de Jesus, identificarem a vinha de 

que Ele fala, com o povo eleito. Os responsáveis pelo povo, como os 

reis, os príncipes, os sumos sacerdotes e os próprios fariseus, a quem 

Jesus se dirige, identificam-se com os vinhateiros. Uns e outros se 

recusaram a aceitar o Messias e a comprometerem-se seriamente com a 

Sua mensagem.  

Por isso, o Reino de Deus será dado a um outro povo – o mundo 

pagão. Cristo fundou assim a Igreja Católica aberta a todos os homens. 

Aderimos a Ela, que é o novo Povo de Deus, Corpo de Cristo e Templo 

do Espírito Santo, através da profissão da mesma fé, dos sacramentos e 

da união e obediência aos legítimos pastores. 
 



Questões para Meditar 
 

A Santa Missa é um Sacrifício? 
 

“Os sacramentos conferem a graça que significam. Eles são eficazes, 

porque neles é o próprio Cristo que opera” (Catecismo da Igreja Católica, 

1127). “Os sacramentos da Nova Aliança são necessários para a salvação” 

(CIC, 1129) e são sete, sendo a Eucaristia ou a Santa Missa o centro e o cume 

de toda a vida da Igreja. 

A Missa é tão rica de conteúdo que se exprime com diferentes nomes, 

evocando alguns dos seus aspectos. Chama-se: 

- Santa Missa, porque termina com o envio dos fiéis (“missio”em 

latim), para que vão cumprir a vontade de Deus na Sua vida quotidiana.  

- Eucaristia, porque é acção de graças a Deus, sobretudo pela criação, 

a redenção e a santificação. 

- Ceia do Senhor, porque se trata da Ceia do Senhor que Ele comeu 

com os discípulos na véspera da Sua Paixão e morte na Cruz. 

- Fracção do Pão, Santa e Divina Liturgia, Comunhão (porque por 

este sacramento nos unimos a Cristo, para formarmos um só corpo). 

- Santo Sacrifício, porque actualiza o único sacrifício de Cristo 

Salvador na Cruz e inclui a oferenda da Igreja. 
 

É fundamental entender e viver o mistério que celebramos, para 

usufruirmos de todas as graças e dons que o Senhor concede nesse admirável 

sacramento. Mas, muitas vezes, como estamos tão longe de entender e viver 

estes Santos Mistérios, que são o “centro de toda a vida cristã”. 

Jesus fundou e instituiu a Eucaristia na Quinta-Feira Santa, “na noite 

em que foi entregue” (1Cor 11,23), ao celebrar a Última Ceia com os seus 

Apóstolos. Nesta Ceia, Jesus antecipou o sacrifício que iria padecer no dia 

seguinte, na Sexta-Feira Santa. Foi por este sacrifício que Cristo operou a 

Redenção da Humanidade, ou seja, a nossa libertação do pecado, da morte e 

da escravidão do demónio, bem como a nossa reconciliação com Deus. A 

Eucaristia, por isso, é o maior milagre e acontecimento de todos os tempos. 

O Papa João Paulo II, na Encíclica “A Igreja vive da Eucaristia”, 

explica claramente a Missa como Sacrifício: «A Igreja vive continuamente 

do sacrifício redentor, e tem acesso a ele não só através duma lembrança 

cheia de fé, mas também com um contacto actual, porque este sacrifício volta 

a estar presente, perpetuando-se sacramentalmente em cada comunidade que 

o oferece pela mão do ministro consagrado. Deste modo, a Eucaristia aplica 

aos homens de hoje a reconciliação obtida de uma vez para sempre por Cristo 

para a humanidade de todos os tempos». Assim, quem falta à Missa por sua 

culpa exclui-se do Corpo Místico de Cristo. Com efeito, «o sacrifício de 

Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício». Já o afirmava em 

palavras expressivas S. João Crisóstomo: «Nós oferecemos sempre o mesmo 

Cordeiro, e não um hoje e amanhã outro, mas sempre o mesmo. Por esse 

motivo, o sacrifício é sempre um só. Também agora estamos a oferecer a 

mesma vítima que então foi oferecida e que jamais se exaurirá.»       

 A Missa, portanto, não é uma repetição, mas o tornar presente, aqui e 

agora, do mesmo e único sacrifício de Cristo no Calvário, conforme diz ainda 

o Papa: «A Missa torna presente o sacrifício da cruz; não é mais um, nem 

o multiplica. O que se repete é a celebração memorial, a “exposição 

memorial”, de modo que o único e definitivo sacrifício redentor de Cristo se 

actualiza incessantemente no tempo. Portanto, a natureza sacrificial do 

mistério eucarístico não pode ser entendida como algo isolado, independente 

da cruz ou como uma referência apenas indirecta ao sacrifício do Calvário». 

 Em relação aos fiéis, a Igreja ensina que para que este sacrifício de 

Cristo ao Pai tenha o seu pleno efeito, eles devem oferecer-se igualmente 

como vítimas em união com Cristo. A Missa é uma escola e uma força para 

que cada cristão não viva para si mesmo, egoisticamente, mas viva para 

Jesus, para o Seu Reino e a Sua Igreja, que por ele deu a Sua vida na Cruz, 

como “oblação agradável ao Pai”. 

 Um sacerdote que assumiu e viveu realmente a magistral 

profundidade da Santa Missa foi S. Pio de Pietrelcina. Questionado sobre o 

que é a Eucaristia e o modo como se deve assistir a Ela, respondeu: “A Missa 

é todo o Calvário. Deve-se assistir a ela como assistiram a Santíssima Virgem 

e as Santas Mulheres. Como assistiu S. João ao Sacrifício Eucarístico e ao 

Sacrifício Cruento da Cruz.” 

 Peçamos ao Senhor, aos anjos e santos que nos ajudem a viver e a 

participar com toda a fé na Santíssima Eucaristia.   
 

Início do ano de Catequese – será no sábado, dia 11 de Outubro, em Espite, às 

17h45, no salão paroquial. Nas Matas será no domingo, dia 12 de Outubro, com a 

Missa às 10H00 e uma assembleia para as crianças e pais. 
 

Diocese de Leiria-Fátima comemora o centenário da fundação de “O 

Mensageiro” – haverá uma sessão solene, no dia 9 de outubro, quinta-feira, pelas 

21h00, na aula magna do Seminário de Leiria, presidida pelo Bispo diocesano, D. 

António Marto.  

A Folha Paroquial está também no site: jmvsalvacaovida.weebly.com 

Notícias da Igreja em Portugal: www.agencia.ecclesia.pt 


